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 101نغخ ػشثٛخ خطخ انًمشس انذساعٙ: 

 

 

I. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

 101نغخ ػشثٛخ  اعى انًمشس:  .1

 UNV101 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًغًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

 ٌبزعبػ

 يؼزًذح

    

 First year, Semester 1 انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

 الٕٚعذ انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخانًمشس)إٌ ٔعذد(:  .5

 الٕٚعذ ٔعذد(:انًزطهجبد انًصبؽجخ نذساعخ انًمشس)إٌ   .6

 انجكبنٕسٕٚط انجشَبيظ/ انجشايغبنزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .7

 انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 انًمش انشئٛغٙ نكهٛخ اداسح األػًبل يكبٌ رذسٚظ انًمشس:  .9

 

II. انًمشس انذساعٙ:  ٔصف 

انضزًري تؼهًيا تشكم صحٍح انطالقا ين قٌاػذىا اننحٌٌح ً انصزفٍح ً تيذف ىذه انًادج إنى تؼزٌف انطانة تأىًٍح انهغح انؼزتٍح كٌسٍهح اتصال ين 

 .اإليالئٍح نهٌصٌل إنى قزاءج ػهًٍح جٍذج ً صحٍحح.

 

III. :يخشعبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس 

 ػُذاالَزٓبء يٍ دساعخ ْزا انًمشس، عٕف ٚكٌٕ انطبنت لبدساػهٗ:

 .أداءػثارج سهًٍح ين األخطاءاإليالئٍح  ًاننحٌٌح ًانصزفٍح ًاألسهٌتٍح ًانهغٌٌح تشكم ػاواالنًاو انتاو تقٌاػذانهغح انؼزتٍح تحٍج ٌستطٍغ  .1

 .استخذاو انؼثارج انًناسثح تشكم دالنً ًاضح .2

 .انقذرج ػهى انتحذث، ًانتنظٍى انًنطقً نألفكار، يغ انحزص ػهى انتًسك تانهغح انؼزتٍح انفصحى .3

 

 

 

 

 

 

 

IV. :يؾزٕٖ انًمشس 

 :انغبَت انُظش٘

 انغبػبد انفؼهٛخ األعجٕع انًٕاضٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

1 

أىًٍح تؼهى انهغح انؼزتٍح ًاستخذاييا،انهغح  يمذيبد

كٌسٍهحاتصال : تؼزٌف ػًهٍح االتصال ، يفيٌييا 

 ًطثٍؼتيا ػناصزاالتصال ، ًظائف انهغح ،

 انقزاءج : تؼزٌفيا،أىًٍتيا ، أىذافيا ، أنٌاػيا .       

 

1,2 4 
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2 

 أقساو انكهًح : االسى ، ًانفؼم ، ًانحزف . انمٕاػذ انُؾٕٚخ األعبعٛخ

اإلػزاب ًانثناء ، اإلػزاب  أنٌاع  اإلػزاب ًانثناء: 

انًثنً ًانًؼزب ين   انظاىز ًانًقذر ًانًحهً ، 

انًثنً ًانًؼزب ين األفؼال، ػالياخ    األسًاء،

انًثنى ، إػزاب األسًاء انفزػٍح )األسًاء انخًسح ، 

انجًهح   جًغ انًذكز انسانى ، انًًنٌع ين انصزف( ،

أنٌاع انخثز ، األفؼال  االسًٍح : انًثتذأ ًانخثز،

 انناسخح ، انحزًف انناسخح ،

انجًهح انفؼهٍح : انفؼم ، انفاػم ، نائة انفاػم ، 

 انًفؼٌل تو ،انؼذد

3,4,5,6 8 

 2 7  االخزجبس انُصفٙ 3

4 
انًجزد ًانًزٌذ ين األفؼال ًاألسًاء ،كٍفٍح انتثنٍح  األعبعٛخانمٕاػذ انصشفٛخ 

 ًانجًغ 
8,9 4 

5 

 تطثٍقاخ إيالئٍح ػهى أىى انًٌضٌػاخ انتانٍح : انشعى انكزبثٙ

ىًزج انٌصم  كتاتح انيًزج انًتٌسطح ً انًتطزفح،

 انتاء انًزتٌطح ًانتاء انًفتٌحح ،  ًىًزج انقطغ ،

 ػالياخ انتزقٍى .

10,11 4 

6 
انهغح انؼزتٍح  اننصٌص، انًؼاجى،

 فً انشثكح انؼانًٍح
 12,13 4 

 2 14  يزاجؼح ػايح 7

   ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

 انغبَت انؼًهٙ:                                            

 كزبثخ رغبسة )يٕاضٛغ / يٓبو( انُؾبط انؼًهٙ

 انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

 

 

V. اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ 

 طشٚمخ انًؾبضشاد انُظشٚخ 

 أعهٕة انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

 ؽم انزًبسٍٚ، رؾهٛم انُصٕؿ

 األعئهخ، انزطجٛمبد انؼًهٛخ

 

 

VI. :انزكهٛفبد / انًٓبو 

 انذسعخ)إٌ ٔعذد( األعجٕع انزكهٛف/انُؾبط انشلى

1    

2    

3    
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VII. :رمٕٚى انزؼهى 

 يٕضٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسعخ

 انٕصٌ انُغجٙ 

)َغجخ انذسعخ إنٗ دسعخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %10 10 12 ,8 ,4 انٕاعجبد   .1

 %20 20 7 اخزجبس يُزصف انفصم  .2

 %70 70 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االخزجبس انُٓبئٙ .3

   انًغًٕع 

 

VIII. :يصبدس انزؼهى 

 انًشاعغ انشئٛغخ: .1

 و، انُؾٕ انغبيؼٙ، يكزجخ انؾجبة، يصش، 1974د. يؾًــــذ ؽشٚف أثٕ انفزٕػ،  - 1

 و ،فٍ انزؾشٚش انؼشثٙ، داس انُفبئظ، ثٛشٔد 2004د. يؾًذ صبنؼ انؾُطٙ ،  - 2

 انًشاعغ انًغبػذح: .2

 و، انُؾٕ انًصفٗ،  يكزجخ انؾجبة، يصش  2000د. يؾًذ ػٛذ، - 1

 و، اإليالء ٔ انزشلٛى فٙ انكزبثخ انؼشثٛخ،  يكزجخ غشٚت، انمبْشح 1995ػجذ انؼهٛى إثشاْٛى، - 2

 )إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ: .3

http://www.al-mostafa.com/index.htm 

http://www.alwaraq.net/index 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah/ 

http://www.alukah.net/ 

http://www.iwan.fajjal.com/ 

http://www.alarabiyah.ws/ 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
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I. .انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 

 ثؼذ انشعٕع نهٕائؼ انغبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

  ( يٍ عبػبد انًمشس 75نهًؾبضشاد فٙ ثذئٓب ٔاَزٓبءْب ٔاالَزظبو فٙ انؾضٕس، ٔضشٔسح ؽضٕس ) االنزضاو ثبنًٕاػٛذ انًؾذدح %

 ؽغت الئؾخ انزؼهٛى انؼبنٙ.

 ( ٍيٍ عبػبد انًمشس ٚؼزجش يؾشٔيبً فٙ انًمشس. إالّ إرا كبٌ غٛبثّ ثغجت يشض أ ثؼزس 25إرا رغبٔص َغجخ غٛبة انطبنت ػ )%

 ٔصبئك سعًٛخ ٔيؼًذح. لبْش رمجهّ ػًبدح انكهٛخ، ٔثًٕعت

 انؾضٕس انًزأخش:  .2

  .ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت أٌ ٚأرٙ إنٗ انًؾبضشاد، ٔانًؾبسكخ فٙ يُبلؾخ يٕضٕػبد انًمشس فٙ انٕلذ انًُبعت 

 .ٚغًؼ نهطبنت انًزأخش ثذخٕل انًؾبضشح إرا رأخش فٙ ؽذٔد سثغ عبػخ فمظ ٔثؼزس 

 

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:  .3

  االيزؾبٌ فٙ انٕلذ انًؾذد.ٚغت ػهٗ انطبنت انٕصٕل إنٗ لبػخ 

 .ٌػذو انغًبػ ثذخٕل االيزؾبٌ ثؼذ يشٔس أكضش يٍ سثغ عبػخ يٍ ثذء االيزؾب 

 .ال ٚغًؼ نهطبنت انخشٔط يٍ انمبػخ االيزؾبَٛخ ثؼذ رٕصٚغ األعئهخ إالّ ثؼذ يشٔس َصف ٔلذ االخزجبس 

 فّٛ ٚؼزجش انطبنت انغبئت فٙ اخزجبس َٓبٚخ انفصم ساعجبً فٙ انًمشس انز٘ رغٛت. 

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ:  .4

 انزؼُٛٛبد: ٚزؼٍٛ ػهٗ انطبنت االنزضاو ثبٜرٙ:

  ٙرمذٚى انٕاعجبد فٙ انٕلذ انًؾذد رًبيبً، ٔإرا يب ٔاعٓزّ يؾكهخ فٙ رمذٚى انٕاعجبد انًطهٕثخ يُّ ػهّٛ االرصبل ثأعزبر انًمشس نك

 ٚؼذل ٔٚمشس انًٕػذ اٜخش نهزغهٛى.ٚزفك يؼّ ػهٗ يٕػذ آخش، ٔثُبًء ػهٗ رؼهًٛبد أعزبرِ ًٚكٍ أٌ 

 .أٌ ٚمذو ػشضبً رفصٛهٛبً نًب ٚزضًُّ انٕاعت يٍ خطٕاد ٔأفكبس أعبعٛخ 

  أرا رأخش انطبنت ػٍ رمذٚى ٔاعجبرّ فٙ انًٕػذ انز٘ ؽذد نّ ثؼذ أعجٕػٍٛ يٍ انزأخٛش نٍ ٚمجم إالّ إرا يب ٔافك األعزبر ػهٗ لجٕل

 ب ٔاإلػالٌ ػُٓب خطٛبً.انزأخٛش، ثُبًء ػهٗ ظشٔف لبْشح ٚزى ؽشؽٓ

 انًؾبسٚغ:

  عٛزى رُظٛى انطهجخ فٙ فشق ٔكم فشٚك ٚخزبس ٔاؽذاً يٍ انًٕضٕػبد انًمذيخ نٓى فٙ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ. ٔػهٗ انفشٚك رٕصٚغ

 يٕضٕػّ، ٔػشضّ أيبو انطهجخ. انًغؤٔنٛخ فًٛب ثُٛٓى، ٔانًؾبسكخ انفبػهخ يٍ عًٛغ أػضبء انفشٚك،ٔػهٗ كم فشٚك أٌ ٚمذو رمشٚشاًػٍ

 انغؼ:  .5

 .ّٚهزضو انطهجخ ثًجبدئ انُضاْخ األكبدًٚٛخ انزٙ رؼُٙ: أٌ ٚكٌٕ انطبنت صبدلبً يغ َفغّ، ٔيغ صيالئّ ٔيغ أعبرزر 

  ٔعٛهخ نٍ ٚزى انزغبيؼ يغ انغؼ ْٕٔ: يؾبٔنخ انطبنت انغؼ ثبنؾذٚش أٔ انُظش فٙ ٔسلخ انغٛش أٔ اإلؽبسح أٔ يؾبٔنخ اعزخذاو أٚخ

 يٍ ٔعبئم انغؼ.

 .انغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انؾشٔع فّٛ فٛؼزجش انطبنت ساعجبً فٙ انًمشس 

 .انطبنت انز٘ ٚغؼ فٙ االيزؾبٌ ٚؾشو يٍ صالس يٕاد ْٙ: انًبدح انزٙ ضجظ يزهجغبً فٛٓب ٔيٍ لجهٓب ٔانًبدح انزٙ رهٛٓب 

 ؽذح ٚطجك ػهّٛ ؽكى انفصم يٍ انذساعخ.إرا ركشس غؼ انطبنت أكضش يٍ يشح فٙ انذٔسح االخزٛبسٚخ انٕا 

 االَزؾبل:ٚؾذد رؼشٚف االَزؾبل ٔؽبالرّ ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ فٙ ؽبنخ ؽذٔصّ.  .6

 عٛبعبد أخشٖ:   .7

 يٍ يٓبو انطهجخ ٔٔاعجبرٓى ٔؽمٕلٓى اٜرٙ: 

 .ٙرؾًم ٔرمجم اٜساء انًخزهفخ أصُبء انًُبلؾبد ٔانؼًم انغًبػ 

  ٙٔانؾٕاس انجُبء يغ اٜخشٍٚ.انزضايّ ثأعهٕة انُمبػ االٚغبث 

 .ٌال ٚغًؼ اعزخذاو انٕٓارف انًؾًٕنخ داخم لبػخ انًؾبضشح، أٔ أصُبء عٛش االيزؾب 

 .إرا عهك انطبنت عهٕكبً غٛش يمجٕل فأَّ ُٚؾبل إنٗ انغٓبد انًؼُٛخ الرخبر انالصو، يؾفٕػبً ثزمشٚش ػٍ رنك 

 

 

 


